
 
 

HODNOCENÍ AKCE 
 
Akce:    Mistrovství Evropy 2017 
 
Termín:  11.12. – 17.12.2017 
 
Místo:   Kodaň, Dánsko 
 
Vedoucí výpravy:  Vlastimír Perna 
 
Trenéři: Jaroslava Passerová, Jaroslav Jezbera, Paolo Bossini, Petra Škábová, Martin 

Verner 
 
Zdravotní zabezpečení: Jana Minářová (fyzioterapeutka), Josef Wolf (masér) 
 
Videoanalýza: Marek Polach, Jan Kreník 
 
Závodníci:  Simona Baumrtová, Lucie Svěcená, Petra Chocová, Barbora Seemanová, Kristýna 

Horská, Barbora Janíčková, Kristýna Štemberová, Jan Micka, Tomáš Franta, Tomáš 
Ludvík, Filip Chrápavý, Petr Bartůněk, Jakub Karl, Josef Moser 

 
 
 
Obecné hodnocení:  

Sraz výpravy byl v pondělí 11.12.2017 na letišti Václava Havla, odkud po 18 hodině 
odletěla do Kodaně. Ihned po vyzvednutí zavazadel jsme byli přepraveni do nedalekého hotelu 
Bella Sky. Vše proběhlo bez problémů. 

 
Druhý den proběhla rychlá akreditace a dva tréninky v závodním bazénu. Odpoledne jsem 

se zúčastnil technické porady, kde jsem provedl odhlášky disciplín dle předchozí dohody 
s osobními trenéry a plavci. Vzhledem k tomu, že přihlášky byly zadány do systému přihlášek 
dříve než  LEN zaregistroval do své databáze časy ze Zimního Mistrovství ČR v Plzni, zadal jsem 
požadavek na aktualizaci přihlášených časů tak, aby startovali v odpovídajících rozplavbách. Večer 
byly základní informace z technické porady poskytnuty výpravě při poradě týmu. 

 
Od středy 13.12. začaly soutěže. Soutěžní bazén, téměř již tradičně montovaný pouze pro 

účely šampionátu, byl v Royal Areně, která byla vzdálena necelé 2km od hotelu, autobusem trvala 
cesta pár minut. Víceúčelová hala byla nová, zprovozněná v tomto roce. Uprostřed byl instalován 
10tidráhový soutěžní bazén a 6tidráhový tréninkový bazén oddělený vysokým závěsem (oponou). 
Vedle tréninkového bazénu byly kóje pro rehabilitační týmy výprav. Také byl v tomto prostoru 
prostor pro trenéry. Tribuna kolem soutěžního bazénu měla kapacitu 6.500 diváků. V průběhu 
všedních dnů nebyla příliš obsazená, zejména při ranních rozplavbách byla možnost pro motivační 
návštěvy školních výprav. O víkendu, především večer, byla tribuna téměř plná se skvělou 



atmosférou. Velký protiklad. Prostoru pro výpravy bylo na tribuně vcelku dostatek, žádná cirkulace 
nebyla třeba. Systém „kdo dřív přijde ten dřív sedí“ fungoval dobře. 

Průběh Mistrovství Evropy byl bez závažných problémů. Pouze občas měli rozhodčí a 
plavci potíže s instalací znakařské odskokové lišty, poněkud se lišila od používaných na většině 
soutěží a u nás. 

 
Hodnocení výsledků: 

Naši reprezentanti startovali v 39 individuálních disciplínách a 3 štafetách. Ve 14tičleném 
týmu plavců bylo 8 dosud juniorského věku, i když někteří již se zkušenostmi z vrcholových 
soutěží seniorů. Zajímavostí je také skutečnost, že z týmu, který se účastnil v létě Mistrovství světa 
(12 reprezentantů) se ME v krátkém bazénu zúčastnili pouze 4 plavci. 

 
Stručné statistické údaje: 
 
- 3 účasti ve finále: 

 Simona Baumrtová - 100 Z – 5. místo 
 Kristýna Horská - 200 PZ – 6. místo 
 Jan Micka - 1500 VZ – 6. místo 

 
- 9 účastí v semifinále nebo do 16. místa 

 Simona Baumrtová – 200 Z - 9. místo, 50 Z – 11. místo  
 Tomáš Franta – 100 Z – 9. místo, 200 Z – 14. místo 
 Kristýna Horská – 100 PZ – 11. místo 
 Barbora Seemanová – 50 VZ – 12. místo, 200 VZ – 12. místo 
 Jan Micka – 400 VZ – 14. místo 
 Lucie Svěcená – 50 M – 16. místo, 100 M – 16. místo 

 
- zlepšené 4 rekordy ČR ve 3 disciplínách, Barbora Seemanová 2x na 50 VZ, Tomáš 

Franta 100 Z, Filip Chrápavý 200 P 
- zlepšený nejlepší osobní výkon 7x v 6 disciplínách  

 
Ze 14 reprezentantů měli lehčí limit B splněn 4 plavci, 10 jich splnilo limit A. Vzhledem 

k tomu, že limit A odpovídal 16 místu (postupovému času do semifinále) z ME 2015, očekával 
jsem u těchto 10 reprezentantů útok na postup alespoň do semifinále nebo 16. místo. Tento cíl 
splnilo 6 z nich, 4 nikoliv. Faktem je, že v mužských disciplínách byl výkon na úrovni 16. místa 
lepší (někdy výrazně) limitu A ve 14 disciplínách, ve 3 byl horší. Lze konstatovat, že výkonnost 
mužů (aktuální konkurence) byla lepší než před 2 lety. U žen to takto jednobarevné nebylo. 
Některé disciplíny byly tvrdší, některé měli slabší výkony. V 7 disciplínách byl výkon na 16. místě 
lepší, v 10 disciplínách horší. Pozn. - u disciplín s menším počtem startujících než 32 jsem 
porovnával časy v polovině výsledkové listiny. 

 
Přestože ve výpravě chyběla 4 jména reprezentantů, kteří v minulosti dosáhli na ME 

v krátkém bazénu na finále, nebylo celkové vystoupení naší reprezentace úspěšné. Ambice i 
očekávání byla o něco vyšší. Čekání na evropskou medaili pokračuje, počet finálových umístění se 
snížil. Rovněž výsledky štafet byly neuspokojující. Vzhledem ke složení týmu však na příliš lepší 
výsledek nyní nemáme. Navíc, odjezd Petry Chocové výrazně zasáhl do složení polohové štafety 
žen. Považuji za vlastní chybu, že jsem k odjezdu dal svolení. Mrzí mne neochota Petry vrátit se po 
splnění svých pracovních povinností zpět a pomoci štafetě bojovat o reálnou šanci na finále. 

  
Za pozitivní považuji: 
- nominování 4 juniorů limitem A 
- překonání českých rekordů pouze juniory (je seriózní zmínit, že v disciplínách, kde 

plavou naši nejlepší senioři mají české rekordy vysokou mezinárodní úroveň) 



- přístup všech včetně nováčků k reprezentaci, viditelný posun při zvládání nervozity a 
předstartovních stavů 

- bojovnost většiny i přes nepovedené starty, smůlovatá umístění, nenaplněné ambice 
- výborný tým, komunikace, vzájemná podpora 
 
Po celou dobu ME fungoval dvoučlenný podpůrný tým pro videoanalýzu. Aktuálně 

zpracovával videozáznamy oficiálního systému Spiideo a dle požadavků trenérů a plavců prováděli 
rozbory jednotlivých fází závodu. 
 
 Rehabilitační tým měl k dispozici dostatečný prostor a staral se o unavená těla plavců jako 
obvykle s veškerou péčí a pozorností.  
 
 Návrat výpravy do ČR proběhl bez problémů v pondělí 18.12.2017. 
 
 
Závěr: 

Organizační zajištění bylo velmi dobré. Na místě nebylo třeba řešit žádné nepředvídatelné, 
natož předvídatelné situace. Organizátoři uspořádali Mistrovství Evropy velmi účelně, efektivně, 
bez zbytečných okázalostí, přitom naprosto funkčně a bezproblémově. Dle mého ukázali všem, že 
to lze dělat i jednoduše a přitom dobře. 

 
Jak jsem již konstatoval, celkové vystoupení české reprezentace nebylo dobré. Přesto lze 

nalézt několik individuálních výkonů, jež zasluhují blahopřání. Zejména účast a některé výkony 
juniorů byly velmi dobré a dávají naději do let příštích. 

 
Ve většině našich vystoupeních se projevil společný rys, který je zejména v krátkém bazénu 

podstatným problémem: 
- pomalé startovní reakce 
- pomalá fáze pod vodou, nejen vlnění, ale i prsařský záběr pod vodou 
- pomalé obrátky, ať už kotoulové nebo „na ruku“, včetně výjezdů (tedy směr a síla 

odrazu, poloha těla, drive pod vodou, přechod na hladinu) 
 
Všímaví fanoušci a plavečtí odborníci si jistě všimli i pomalých předávek ženských štafet, 

což je další úkol do budoucna nejen na úrovni reprezentace, ale věnovat pozornost této dovednosti 
i na klubové úrovni. 
 

Dovoluji si tímto vyslovit rovněž velké poděkování generálnímu sekretáři ČSPS Janu 
Novotnému a jeho kolegovi Jakubu Tesárkovi za zajištění nejen všech formalit, ale především 
kvalitního ubytování velmi blízko Royal Areny, Petru Tippmannovi za zajištění materiálového 
vybavení. Rovněž chci poděkovat kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili ME ve výpravě i mimo 
ni, tzv. „za své“ a byly faktickým a platným členem realizačního týmu. 

 
Hodnocení vypracoval: Vlastimír Perna – reprezentační trenér 
 
Nový Jičín, 20.12.2017 


